
 נופותופווווותו ופו ו

 022235.5ע  “תש , ט אדר “יום שישי י   223גליון  

 ַחיּוָתא 
 בר בשרים  והמבורגר 

משלוחים  ! חדש 
 עד הבית בנופית 

מתחם תחנת פז בטבעון  -חיותא    

04-9533503 

4: טלפון. “מידע”י  "מופץ ע" נופית פלוס"  0 - 5 9 0 9 4 9 9  a_barouc@zahav.net.il  

הנשיות  
 בשיאה 
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הרצאה שלישית  
?  בסדרה  אופרה 
!לא מה שחשבת   

 !קנה כחול לבן בתנאי שהוא ירוק
 קריאה לתושבים בנופית לצרוך מוצרים ושירותים בישוב 

 ומבעלי עסקים תושבי הישוב
לראשונה ". נופית יוזמת עסקים: "התקיים בנופית כנס בעלי עסקים ויזמים תחת הכותרת 25.2.10ביום חמישי 

 ?האם הכנס שהיה הינו שיאו של התהליך. יזמות וקידום עסקים: איש בעלי עניין משותף שהוא 60 -התכנסו כ
בימים הקרובים נתכנס צוות ההקמה של , עוד לפני כן, אבל. מתוכנן מפגש יזמים נוסף 18.3.2010, ביום חמישי

. לרשותנו יעמדו תוצאות שאלון שהופץ למשתתפים במהלך הכנס. היזמים כדי להסיק מסקנות מהכנס האחרון
מהמשיבים  34. שאלונים שחולקו למשתתפי הכנס 62שאלונים חזרו מתוך  45: להלן תוצאות חלקיות מהשאלון

מהמשיבים מעוניינים במפגשים עם יזמים להרחבת  31. הביעו את רצונם ביצירת שיתופי פעולה עם עסקים בישוב
 23. מהמשיבים מעוניינים בהדרכה ועזרה בשיווק בכלל ובשיווק באינטרנט בפרט 25-כ. מעגל הלקוחות

מהמשיבים מעוניינים בפעילות עסקית  9. מהמשיבים מעוניינים להעמיק את ההכרות עם עסקים נוספים באזור
בניית דפי : נושאים נופים שעלו. מתוך המשיבים מעוניינים בהתחברות למרחב הביוספרי 4. תיירותית משותפת
בקשה מיוחדת נוספת שעלתה . הקמת מתחם עסקים בתחום הישוב וכן בתחומי המועצה, זהב לעסקים בישוב

קריאה לבעלי העסקים ותושבים בישוב לצרוך מוצרים :  שאותה אנסה למלא בזה הרגע והיא, בשאלון שחולק
. הזכור לטוב“ קנה כחול לבן”בדומה לקמפיין , הכוונה היא להעדיף מוצרים ושירותים מבית. ושירותים בישוב

קנה כחול לבן בתנאי שהוא : אם ניבחר את הצבע הירוק כצבע המזהה של העסקים בישוב אזי הקריאה תהיה
 !ירוק

חבר בצוות ההקמה של , ועוסק בתחום כלכלת המשפחה" תובנה"יזם שהקים את , את הכנס הנחה יהודה יזרעאלי
, דב ישורון הביא את ברכת המועצה(.  >>>בהמשך הגליון תוכלו לקרוא דברים שכתב בנושא הריבית)היזמים 

תמר שמחי , דליה אייל הציגה את פעילות מעברים בעמק אותה היא מנהלת, ארנון רוזמרין בירך מטעם הישוב
חבר בסיירת היועצים של , בהמשך התקיימה הרצאה של ניצן ברזני. י חיפה בניהולה"זייפר הציגה את פעילות מט

, בחלק האחרון של המפגש פעלו היזמים בקבוצות. שניות 60-על הצגה עצמית אפקטיבית ב, מעברים בעמק
, להציג את עצמם, היזמים נתבקשו כל אחד בתורו. מירב שמחי ואחרים ממעברים בעמק, בהדרכת איתן מורג

ולסיים במשפט מחץ , לבקש בקשה מיוחדת וממוקדת מן הנוכחים, לספר על המוצרים או השירותים שהם מציעים
 . שניות 60וכל זאת תוך . שימכור את עצמם או את העסק שלהם
 אבי ברוך

 

.כרטיסים במזכירות נופית . 21:30בשעה    12.3.2010יום  שישי    

.₪   80ב מקום פנוי  “ע , בערב המופע . ₪   50מכירה מוקדמת    

 !  מסיור קונצרטים באיטליה לנופית 



 טכככסכככיכוכםכככהכזכיכככרכוכןכ
 לכלכביתכנופית

 
השףשךשהשששדשפשטשסש שששגשושכשששדשעשחשששהשאשדשושעשעשיששש ש שלש שעשלשששזש שזשהשששףש שדשךשחששש

 .שששזש שהשעש שששעשזשסשעשעש שדשששטשףשמשבשהש,שזש שיש,שזש שבש,שזשבש שעש.ש שדשפשךשעשששלשעש ש

 

 וזשהטלעךדדישזףפםש  ל עלשהמעגדשףזעששדמךהש

 ש054-8184804ז עעעשמדטהש גזמעישששששששששששש

 drorfima@gmail.comזשש“ עש  ע ששששששששששששש

 .השבשעשטשעשדשחשששדשעשסשזשגשעשששעשדשלשעשושעששש שכשעשגשששעשדש ש שעש

 

 ,ככככדכיכככשכנכוכככלכככלכהכיכעכרכךכככככרכםכוכיכככנכבכקכשכככלכפכנכוכתכככבכהכקכדכםכ

 .51.3.51'כלכםכככיכםכוכחכרכככמכיכוכםכככבכ

 !?!?מה קורה בנוער נופית  
בקרוב נפרסם תוכנית פעילות לחופש ובינתיים קצת  -פסח לפנינו... פורים מאחורינו

 :עדכונים מהתקופה האחרונה
חג פורים נחגג בשיתוף בין בית הספר כרמל זבולון ומחלקת ספורט ונוער במועצה  #

ביגור אשר הגיעה לשיאה " אולטרא סאונד"התקיימה מסיבה במועדון ה. האזורית זבולון
 !! המסיבה הייתה מוצלחת ומהנה במיוחד. 6בהופעה של התקווה 

, לקחו פיקוד על החלק הלוגיסטי במסיבה ועבדו בה בדוכני אוכל 'בני ובנות שכבת יא #
. כל אלו במטרה לאסוף כסף שיסבסד את כרטיסי הנסיעה לפולין. שמירת חפצים ועוד

כמובן שנערי השכבה מנופית לקחו חלק מרכזי ופעיל בעבודה והפליאו למלא את 
 !תפקידם

 . חג פורים הביא עמו ימים גשומים ולכן בוטלו החגיגות בנופית# 
, מפני שהיינו מאורגנים להצטרף לחגיגות היישוביות לפי שכבות, הצטערנו על כך מאוד

 . כשלכל שכבה היה את החלק המתוכנן עבורה
 .מקווים לזכות להוציא לפועל את התוכניות בשנה הבאה

 >>>המשך בעמודים הבאים
 



 ₪  25 -ילדים/תספורת גברים
 ₪  00פאן +תספורת נשים 

 ₪  35/40 -ארוך /פאן קצר
 צבע  פסים  גוונים 

תסרוקות / איפור ערב 

+צבע מבצעים
תספורת 

 בלבד₪  170-פאן ב+
אפשרות למנוי מיוחד לצבע לשיער

 
מנוי פאנים 

 !בלבד₪  350מתנה  1+ 10

 ‘ ה-‘פתוח א

 ג לעיש'שסש1וועש יש עעדעיש
 04-9534484מסכש/'גז

 משקפיכרםיהכועדשותכמגע

 מםירכטולידםנוכ
  עמגעטגעדכגשטעכטה

 טעטבהשזטףסמדשטעזגדמעסז

 ךעמדפש-שמיריכםרנהלט
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 ףדטעףש טנזטפש דךמע ש  עחש- דפעעשךאדזעפש 
 (גדמעזשףעעףש  לדה),ש דפעעשעמפדבפשכפדטעפש  דע שע טעא דח 

 ה דפעעש  טנלעפשטנזטהשב דףהש
 פדסעךדחשעהבזמפש ע דשףטף 

 פדסעךדש דךכגזנדה 

 דלעןשעהבזמפשטכךךדשטדחשז דפ 

 ףלעפש דטטהש24ש 

 מסנן מים לבית
עם חומר לריכוך 
המים והגנה על 

דוד השמש , הצנרת
 והמדיח

 !חובה בכל בית

 052-3237505 ע דשששששש050-7679905דלס שש
 !שירותכמכלכהלב



 !?!?מה קורה בנוער נופית  
ביום ההתרמה הארצי לעמותת  'בני ובנות שכבה ט, השתתפו גם השנה, כבכל שנה# 

טליה בהשתתפות , מדריכת השכבה -יעל נווהאת ההשתתפות ארגנה והובילה . ם"אקי
ס כרמל "הנערים עברו הכנה מטעם בי. פעילה בעמותה, מכפר חסידים -'מוסקוביץ

 . שלפני פורים' זבולון והתגייסו למשימה ביום ג
חדורי מוטיבציה ואנרגטיים והצליחו לאסוף את , הם עברו בין הבתים והרחובות בנופית

 . הסכום הגדול ביותר שנאסף במסגרת התרמה זו בשנים האחרונות
 !לכל התורמים תודה רבה, למסור בשם העמותה ובשמנו, בהזדמנות זו אנו מבקשים

של אותו שבוע ' ביום ה, 'שכבת יביצאו , כמיטב המסורת בבית הספר כרמל זבולון# 
. למבצע ההתנדבות הגדול שלהם לכבוד חג פורים( על חשבון יום החופש מבית הספר)

בית , שלושת בתי החולים בחיפה -הנערים יצאו מבית הספר למקומות שונים ובהם
 !!חילקו בהם משלוחי מנות ויצרו אווירת חג נפלאה, שבתאי לוי ומרכז הגמילה עילבון

חלוקת משלוחי מנות של תחילת החג נערך מבצע חשוב נוסף של ', באותו יום ה# 
, והוציאו לפועל בהובלתה, מאיה אשכנזיאת המבצע יזמה והפיקה . לחיילי נופית

אשר  ס היסודי"ילדי בי  -רשימה ומופלאה של אנשים שאנו מבקשים להודות להם כאן
המרכזות , סיגל ויפעתהמנהלת והמורות  חני סביון, הכינו משלוחי מנות כיד המלך

צוות החלוקה מבית לבית שהיה בנוי כולו על טהרת . החברתיות שארגנו את המשלוחים
, אריאלה גפן: התייצבו והשתתפו בשמחה -בהקפצה של רגע! ההתנדבות והספונטאניות
צוף אברהם וקרן , עדי שחר, ספיר ליפשיץ, לוטם שוורץ -'לילך פרבשטיין ובנות יב

  .סידר
 
 

רטובה אך מהנה , המבצע כולו יצר הרגשה טובה של רוחב לב והחוויה הייתה גשומה
 !!איזה כיף שיש אנשים כמוכם בינינו!!! תודה לכולם. לכל המשתתפים

 . 'בנות שכבת יא! אחרונות חביבות ונהדרות# 
בהובלת , לשם כך. ביקשו לארגן ולצאת להתנדבות לכבוד החג)!!!( מיוזמתן הפרטית

מקלט ערכנו בדיקה בין כמה מקומות ולבסוף יצרנו קשר עם ,מדריכת השכבה -סיון אשר
הבנות יצאו . 3-13בחיפה אשר בו מתגוררים גם קבוצת ילדים בגילאי  לנשים מוכות
מצוידות בחומרי יצירה והרבה מצב רוח טוב והעבירו לילדים כמה שעות , ביום חמישי

חלי  ,(יוזמת המבצע) ניקול סוקולוב -השתתפו. של פעילות חווייתית ומהנה לכבוד החג
  .עמי וניצן קינן -ירדן בן, מן'אריאל תורג, יעל בן גיגי, טל גגתי, חן יפה, צרפתי

 
שאנו מקדישים את הדיווח הפעם  -אנו מבקשים לומר, על כל הדברים הנפלאים הללו

מעל דפים . היקרים והאהובים אשר ממלאים את כולנו גאווה ונחת, לבני הנוער שלנו
נשמח לשמוע !! ומחבקים אותם באהבה!! מודים להם!! אלה אנו מברכים אותם

 .הארות ותמיד זמינים בשבילכם, הערות, שאלות
 , בשם כל צוות הנוער

המשך >>> 
 מעמוד קודם



 04-8459272פקס |  04-8459431טלפון 
 Www.nry.co.ilאתר |  nag@ry.org.ilל “דוא



 : ועדת תרבות שמחה לארח 

 יעלה אביטלוהסופרן  ששלישיית עתר

,שטכלשטע ףש דישטדזדחשענזדזדח
,שזעירם,כםרגובהטףז שטףדעדש

,שע בעדחשרכטר,כשמר,כוילנסקי
,ש  דנעלש טךעפדשעלד ע שטסעעד

עטעאדסהשס טעדפשדףע זדפשלוףעעדפש
,שש ךעכם.שהדעךספשט עפחשבעטעדח

,שטענעג,שמעזסזעעשטכסעגזך שע דעזך 
 .ש  השעסז כדסהשעעסזדפ

 

הפרוייקט מוגש באהבה למוסיקה שגדלנו "
, היינו ציניים כלפיה כמתבגרים, עליה כילדים

 ..."  וגילינו עתה את יופייה מחדש 

 
 לו‘צמרינהככץכפסנתר                    עפרכשליכ
 שירהיעלהכםביטלכככינור                       יובלכהרץכ

 

 23.4.3121יום שישי 

 32:41בשעה 

ךדפישזהאטדיש.ש04-9930001 טאודעעפשךעמדפש₪ככ11במכירהכמוקדמתכועגדכדחש
 .ש טאעטיש ז  ₪שש80,ש שטסעחשמךעד“ל,ש לע שהטעמל(.ש ףע ד)ועגדכדחשגזמעךדפשש

 כ!ככמכסכפכרכככהכמכקכוכמכוכתכככמכוכגכבכלכ

 

'שההעו שאוהשזה עופחשףזשטעכדס דחשטישהףעעהשהע ףעךהשומעעמ.ששטההעו דחשהס טעדדחשהמלדזדחש  עןש "עתר"שלישיית 

 .שע חשהףפזחש  עכגעדהש נזשףזדףדדפש זגך  שעדךה,שעעחשזעעךגז' 'ש ע שביששמעעמ'שמעעמ,ש ךדטדיש עעי
 דישהף עשלזש טעפשוטעאד עיש.ששזש עמעגע עשעב שעט עעי"סעךנעגדחש עב דשה עןשע בעשש80-ההעו שט דףשטד דשףךהשזטלזהשט

.שע כ עעפשזטעכדסהשסטעדפ, עזחשעעדכש,שהטעואשזטעכדסהשטףוךעפשף ךךדח,שטעואשלדך ,ש עזחשעדסכש,ש דפש  עד ז,שדףע זשדעעףזדח
טעמדלש עהש,שוטעשוי.שה עךד עכדגהשהל עדפשעטףע שהבען,שההעו שטעאטיש  עמישס עלשזהעמדלש גסכדחשטטזופדדחשטגלחשד שעףח

 .זשטגלחשה עךד עכדגהשהל עדפשעהכעוךעפשהדהע דפש סעךנעגדחשהטנד דחשפע עפשעדנדעהשדףע זדפ"ס לש מךדשס ענעפשטבע

 :חברי שלישיית עתר
הטףדהש זדטע דשהפע עש.ש עוהשל ישע ךדטדיש עעי'שפזטד חשףזשמעעמ.ש ע עשה ס טדהש דעעףזדח:שפסנתר  -עפר שלי 

,ש"סמעדאטה”טעמדלשוכעזישעוב עש העו דחשףעךדחש דישהף עשלחש ךכט זששש.שהףךדש  ס טדהשע בע שזטעכדסעזע דהש  עךד עכדגה
עויש טכ עפשהטבזסהש,שהףפזחש טעכדסהשס טעדפש נזשףזדףדדפש זגך ע ש עדךה.ש מכגד זשה דךז עטדשזטעכדסהשס טעדפש  זדז

 ".הכ ךה"עףזשסעךכע געעדעיש"שט ךדמדסג"ךטךהשלזשכ זשההעע השףזש דפשהכמעשזטעכדסהש.שזטעכדסהש  עךד עכדגפש עש דזי

  עןשכדדטהש.שזךדפשנלדעהשהףפפמהש מכגד זדחש דךז עטדדחשע דח'עונ,ש6זעשט דזש'טך ךפשנ: לו'צ  -מרינה כץ 

אעופש.ש שעהטףדוהשזפע עשףךדש  ס טדהש דעעףזדח“זעשזסע פשפע עשע ףעיש  ס טדהשזטעכדסהש פ' הנגדדךעפש פשזדטע דשהנ
)כד זשזך ךדשוזדשסףפשדףע זדדחש דעעףזדחש-ע'עע -פבעעפש ע עי,ש(1992)דדסע כסדשזך ךדחשנלדעדחש טעכס הש'ףשנ''הפבעעפשל

אופהש ס דלעפש ט בךדשסעישהפע עפשש1995-2003 דישהףךדחש(.ש1999)בדדחש-ףשמ עזש י''ע פבעעפשזטעכדסהשדףע זדפשל(ש1996
(.שזג דה)',שזךדחש בכעפעשףזשטכגדכז שעעכגעעמע דן'העאטךהשזהףפפםש מכגד זש דךז עטדשזנש2001 ףךפש.שדףע ז- טעדסה

  .זדשש פאטעעפשהס טעדפשהסד ענדפ'טע דזהש פשס ענפשהנ,שז"טעמדלהשלחשפאטעעעפשע עפש  עןשע בע
הףפפמהש ודפעפש טיש.שףשעע דיש דעעףזדח" ע עפשפע עשע ףעישעףךדש  ס טדהשזטעכדסהשל: סופרן  –יעלה אביטל 

אעופשטז פשסעיש.שוטעשוישזט הש  ס טדהשה  עההשטדדךןשף  עטךדה.שהשעלע 'עעהשעעא,שע יש עעךטי' ,ש עעזדישג  ,שךגה'לחשךךכדש ע 
העמעגע עשףזהשטףפעלשטטעכדסהש.שע טז פשהנגדדךעפש ףדעהש כ ךעיש עעס–ש1998דףע זש ס דלעפשט אשףךפש-הפע עפש טעדסה

מכגד זדשטעכדסהשלפדסהש דעעסש,שמכגד זשומעש זעח,שוכעזךדפשףעהש מכגד זש  עש עף.שלפדסהשל שטעכדסהש פשאטךךע
הד שטע השזהעמדלש.שמכגד זשזטעכדסהשלפדסהש סעע גדהשע מכגד זשטענ עגש  עטךדהש החשאופהש ף בדשהט סעדח,עסט עד  ש

 .אופהש מעכש פבעעפש  עעסש דךז עטדפשףהפסדדטהש  ז דהש2004 ףךפש.ש עב דשה עןשעהלעזחש

העמדלשוכעזישלחשהפאטעעפשהכדטמעךדפשדעעףזדחשעלחשפאטעעפש,שטך יש העו דחשס טעדדחשףעךדח: כינור -יובל הרץ

ודעחשהע שב עש  ךכט זש.שהדהשוךעשע ףעישףזשהפאטעעפשהמדזהעטעךדפשהנלדעהש2007-2006ע דישהףךדחש,שה ס טדהש דעעףזדח
 .שעזעט ש  ס טדהשזטעאדסהש דעעףזדחש נזשעעלדשףדזעב,שסמעדאטה



 

 כרעיים
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 חזה עוף
2299 

 כבד עוף
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 עוף שלם
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 04-9930004הזמנות בטלפון .  מהמרכולית ומהאטליז חינם משלוחים 

 6:00-20:45: פתוחה לשירותכם בין השעות המרכולית

Bon Jour  Nofit 
 ! בקרוב
 ור במרכולית‘פינת אפיה של בונז



 החלוכהחזרותכ
 !כליוםכהעצמםות

 ! עעףדחשועו דחשטוזשה דז דחש
  

 
 ?שעענדחשזהףפפם

 .ש9930001 עש טאודעעפש com.gmail@azmaut.nofit:שזש“ההעףטהש  ע 
 .שעל עעשדז דחשףטעפשההעעדחשעהודפה,שזששעגזמעךדח“ ע  ףח ך שזהף דע

 .שזט ע עדחשףדע לדחשזףדעש עשזהנבדס  ךעשאסעסדחש טדעב 
 

 ש.יכחלוקהכלקטעים“צכוהערבכעפ“החזרותכבימיכחמישיכבשעותכםחה

 על פשפע עפ

 04-0030001: במזכירות נופית ₪  40כרטיס 

 6מפגשכשלישיכבסדרה6כמועדתכתרבות

 

הנשיםכבםופרהכמייצגותכםתכהנשיותכ
,כהןכםוהבות.כבמלוםכעוצמתה

ומשגעותכםתכ,כנוקמות,כמתעבות
 .כהגבריםככולם

 .כהןכגםכמשלמותכעלככךכבחייהן
הרצםהכמרתקתכעלככוחןכהמוסיקליכ

  .בםופרה והדרמתיכשלכנשים

 הנשיותכבשיםה

 55.3.51ששיוםכחמישיככ

 כ01631בשעהכככככככ

mailto:nofit.azmaut@gmail.com


 קרית טבעון, 1כיכר בן גוריון  3052-4322542 נייד/  304-2531742 טל
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 כככטיפולכמשולבכ
 גכגוףכ'מסם+כטיפולכפניםכמלםכ

 ...שעתייםכשכולןכהנםהכופינוקכ

 ףעע דשעמע דש האטךהשטע ף‘שטכ  
(ש זכגע+שףעםש)העע פשףדלעש ףלעעהש

 טענעדשסעכטגדסהששזעודףה
 קבעיכעכשיוכתורכובוםיכ

 .זהךעפשטגדמעזשךמז שעסמהשטעוי

 טיפול פנים איכותי ומפנק 

 !  הגיע הזמן שלך לעצמך

 111- 1355135–6ככגליתכרזכנייד
 כ10-כ5535355 6בית

 דרך נופית
 עד הלילה  17:00: ‘ה-‘א: שעות פתיחה

 ועד הלילה 12:00: שבת,    17:00 - 12:00: שישי





 .nofsheat@012.net.il: ל“דוא 0035010:פקס  60-0035365: טלפון  32665נופית  1335ד "ת: כתובת

ועזחשטעאטךדחשז סעש  פעשה דךגעךגש
 הב ףשףזשךעמףדפ

con.nofsheet.www 
 

 חוגכפילםטיסכערב
 

 . ה עופשעעדגזש19:20דפסדדחשףדלעעשמדז גדכש ב ש ףלהשש8.3.10 דעחשףךדש
  ז שדפסדדחשףדלעעשלס ש דעעלש דפשהכמעש10.3.10 דעחשע דלדש

זדזהש ב שטעמדלהש ב עעשףזש
 טטךהש עסלש,שסףדעש דנה

 ...ש עסעישסגישעךבט 
 ט שףזשסףדעשז שט טדךהש סדעטעש

  זש וזשמלחשףהד ש,שףזשה עסעי
,ש" דיש  עשואה,ש עסעי" עטעפש

 .שה עסעישהעזהשע  ז
 

 , הצגה חזותית שזורת הפתעות 

 .בה נרקמת ידידות בין מציאות לדמיון 
 

 

 :נופית -ועדת תרבות
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מחירים מפתיעים     מגוון רחב     

 שירות מקצועי         יחס אישי

 מבצעים והנחות  בחנויות

לקראת פסח
 

כלים  חגיגיים
 

שיפארו את שולחן הסדר
 

ויחסכו לכם זמן ובלגן
 

 

 סטים מתכלים          סטים מקרטון

 גביעי יין מיוחדים לילדים
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 40-6011994: ‘קרית אתא טל 96הציונות ‘ שד    40-6010946: ‘קרית חיים טל 6האצטדיון 

 04-0646463: ‘אזור התעשייה רכסים טל

 10:00-20:00פתוח 

http://www.hacol-lamesiba.co.il

 



גם , גם קבוע -הריבית 
 משתנה וגם נושך

או במילים אחרות כמה אנו  ,ריבית היא עלות הכסף
הריבית היא . משלמים על כסף שקיבלנו כהלוואה

המלווה מקבל את . התשלום על המוצר ששמו כסף
מכיוון שבנתינת הכסף כהלוואה מוותר  ,הריבית

המלווה על החופש להשקיע את הכסף כרצונו 
 . תעודות סל או אחר, מניות, ן"נדל :כגון ,באפיקים אחרים

חישוב מחיר הכסף , כשהריבית בסיסית. כ ההלוואה"הריבית נקובה באחוזים מסה, כשלוקחים הלוואה
בריבית נומינלית של ( למימון שיפוץ)שקל  100,000משפחת כהן לקחה הלוואה של : לדוגמא, פשוט
 . בהלוואה זו הריבית מחושבת בסוף תקופת ההלוואה. שקל 10,000מחיר הכסף הוא , לשנה 101

כשהריבית )בדוגמא לעיל . או חודשית, מציינים כי חישוב הריבית נעשה רבעונית, בחלק מההלוואות
ולכן ( רבעונים 4חלקי  101)שקל   2,500בסוף הרבעון הראשון הריבית היא , (מחושבת רבעונית
על סכום זה נחשב את הריבית של הרבעון . שקל 102,500הלוואה של " לוקחים"לרבעון השני אנו 

סכום זה יישא ריבית של הרבעון . 105,062בסוף הרבעון השני סכום ההלוואה עומד על  . השני
כ כל החוב "לאחר ארבעה רבעונים סה, בסוף השנה. 107,689ובסופו ערך ההלוואה תהייה , השלישי

אנו משלמים ריבית , דריבית כפי שהוא נקרא-או ריבית, הראנו שבחישוב רבעוני. שקלים 110,381יהיה 
+ הדוגמא מתייחסת להלוואה בה מחזירים את הכסף . בגלל החישוב הרבעוני  10.41אפקטיבית של 

בהלוואה רגילה הריבית מחושבת כל חודש (. כמו הלוואה כנגד קרן השתלמות)ריבית בסוף התקופה 
במקרה בו . או הריבית האפקטיבית מניחה שאין אינפלציה, הריבית הנומינלית.  בהתאם להחזר החודשי

הסיבה לניכוי האינפלציה . הריבית הריאלית היא הריבית האפקטיבית ובניכוי האינפלציה, יש אינפלציה
ומכאן ששילמנו פחות ריבית , היא העובדה שהכסף שאנו מחזירים שווה פחות, מהריבית האפקטיבית

 .על ההלוואה
הריבית הקבועה ידועה מראש לאורך כל תקופת . קבועה ומשתנה: במשכנתאות נהוגות שני סוגי ריביות

אנו רק , בריבית משתנה. משכנתא בריבית קבועה מיועדת לסכומים נמוכים ולטווח קצר. המשכנתא
נהוגה , ריבית משתנה. הריבית תשתנה כל זמן ידוע. יודעים מה הריבית בתחילת תקופת המשכנתא

 (.על נושא המשכנתאות יהיה מאמר נפרד בעתיד)בסכומים גבוהים ולטווח ארוך 
פריים היא ריבית הצמודה לריבית שקובע בנק ישראל ". פריים"לעיתים אנו רואים שההלוואה הוצמדה ל

 .61אזי ריבית הפריים תהייה , 4.51לדוגמא אם ריבית בנק ישראל היא , להלוואות שלו לבנקים
ִמי: "בעבר הייתה אסורה ביהדות לקיחת ריבית על הלוואות ת עַּ ה אֶּ ְלוֶּ ף תַּ ת, ִאם כֶּסֶּ ָעִני ִעָמְך ֹלא -אֶּ הֶּ

ה, ִתְהיֶּה לו   שֶּ ְך, ֹלא ְתִשימּון ָעָליו; ְכנ  המתחילה בחבורה , י פירש את המילה נשך כהכשת נחש"רש".  נֶּשֶּ
 .מזיק ומסכן חיים, קטנה וגדלה במהירות לפצע גדול מציק

ריבית .  סכום החוב גדל בצורה מהירה ובלתי ניתנת לשליטה, לחודש 51כגון , כשהריבית גבוהה מאוד
, 51ח לשנה בריבית חודשית של "ש 100,000הלוקח הלוואה של , לדוגמא". נשך-ריבית"כזו נקראת 

. בית המשפט רשאי להתערב בחוזים הכוללים ריבית נשך כזו. לערך 180,000יאלץ הלווה להחזיר 
 .שיפוץ הבית נעשה יקר מאוד, בריבית כזו

ל "ניתן לפנות אלי בדוא. אשמח לענות על שאלותיכם במדור זה או אישית
yehuda@tovana4u.co.il    או דרך האתרwww.tovana4u.co.il 

www.tovana4u.co.il 

המשפחה -כלכלת. וצרכנות" המשפחה-כלכלת"-המייעצת ב" תובנה"הוא בעל חברת יהודה יזרעאלי 
תכנון העתיד המשפחתי , יומית-משפרת את ההתנהלות היום". תכנון פיננסי משפחתי כולל"עוזרת ב

, בצד הצרכני(.  רפואי ופנסיוני)ובייעוץ להגנות ביטוחיות משפחתיות ( חגיגות, טיולים, לימודים)
כגון התחברות לחברה סלולארית ללא הפתעות בחשבון , מטפלת בבעיות צרכניות מכל סוג" תובנה"

 .או שירות/טיפול באי הבנות עם ספק סחורה ו, התנתקות מהכבלים ללא דחיות, החודשי

mailto:yehuda@tovana4u.co.il
http://www.tovana4u.co.il/
http://www.tovana4u.co.il/


 שירות מבית הלקוח וחזרה חינם

 מכירת כל סוגי השטיחים
 . פרטיים, ים‘אפגניים בלוצ -עבודת יד, מקיר לקיר, מודרניים, קלאסיים

 סי ופרקטים.וי.מכירה והתקנת פי

 מפעל לניקוי תיקון וחידוש 
 כל סוגי השטיחים

 ניקוי וטיפול אומנותי 
 בשטיחים פרסיים וסיניים

 דיל נשר -בין שיש אלוני לשופרסל , 23המסילה  ‘ רח 
 304-1213120 ‘פקס, 04-1201112, 31213127 ‘טל

  050-6426968אופיר  050-8426968לפרטים יעל 
 תושבי נופית , מומחי נדלן

 תיויךיךיעיייייויויךי ייייייי יויךיךי ייייי י י יויךיתייייי יוי יךי ייי

 לקנות/רוצה למכור

 

? 
התקשר ברגע זה ותקבל מענה שיתאים 
 לצרכים שלך והכול באמינות ובמקצועיות

 !נשמח לעמוד לרשותכם



 אלכוהול והשפעותיו  
ונפלט גז , ההופך סוכרים לאתנול, (פרמנטציה)אלכוהול נוצר בתהליך תסיסה 

, תהליך יצירת אתנול נעשה ללא נוכחות חמצן. ומים( CO2)פחמן דו חמצני 
( Ethanol)אלכוהול אתנול . בעזרת שמרים המפרקים סוכרים בפירות ודגנים

, היא תרכובת אורגנית, שנמצא במשקאות אלכוהוליים, או כוהל אתילי
   . CH3CH2OHשנוסחתה הכימית היא , המורכבת מאטומי פחמן ומימן

(. גורמי מחלות)ומשמיד חיידקים פתוגניים , (דיסאינפקציה)אתנול משמש גם לחיטוי פצעים בעור 
ולאחרונה יוצרים דלק להנעת רכבים , אתנול הוא האלכוהול הנפוץ ביותר בשימוש על ידי בני אדם

שמן אדמה מיצורים )בזמן שבנזין נוצר מדלק פוסילי . בנזין 751כוהל עם   251בתערובת של  
צמחים , כידוע. תירס וגידולים חקלאיים אחרים, אתנול נוצר מצמחים כגון קני סוכר, (קדומים

, מחקר בטכניון מראה(.  פוטוסינתזה)בתהליך ההטמעה , (גלוקוזה)ירוקים מייצרים סוכרים 
מיליון ליטר אתנול  260שזה , מצריכת הדלק של ישראל מפסולת אורגנית 101שאפשר להפיק 

 .  בשנה

מולקולות אתנול עוברות ישירות ממערכת העיכול למערכת הדם , כאשר שותים משקאות חריפים
אך . והיתר מתפרק בכבד, חלק מהאתנול מופרש מהגוף דרך הנשימה ודרך השתן. ומשם לתאי הגוף

והוא עלול להפריע לתקשורת הכימית , הוא חודר לתאי העצב ברקמות המוח, עד ליציאתו מהגוף
  .-  Neurotransmitter systems -של רוב המערכות של  נוירוטרנסמיטרים

. עלולה לגרום לשינויים בתחושה ובהתנהגות אצל בני אדם, בקרב תאי המוח, הפרעת תקשורתית זו
ומידתו בדם קובעת , פועל באותה מידה על הגוף, שאלכוהול במשקאות השונים, החוקרים טוענים
ולא קפה או כל דבר , הם טוענים שרק הזמן עוזר להעביר את תחושת השכרות. את רמת פעולתו

הזמן . שונה בין בני אדם, מצריכה של אותה כמות אלכוהול, זמן ההתאוששות וההתפכחות. אחר
 . בזמן שאצל אדם אחר זה יכול להמשך עשר שעות, אצל אחד יכול להמשך שעה אחת

מערכת העצבים , מערכת העיכול, לב, לבלב, שאלכוהול עלול לגרום למחלות כבד, מחקרים מראים
שהיא תלות פיזיולוגית או פסיכולוגית של הגוף , זה יכול להביא להתמכרות. והרעלות בגוף

שאלכוהול מגביר את , המחקרים מראים.  ולתאונות דרכים, לאובדן חוש השיפוט, במתנול
 . והם אלימים מטבעם, האלימות בעיקר אנשים שהיו אלימים מקודם

הם . מסתיימות במוות 2170, תאונות הנגרמות משכרות בשנה 9200שמתוך , חוקרים אנגלים דיווחו
 -ארגון הבריאות העולמי . נוהגים כשהם שיכורים 21 -25ששליש מהצעירים בגילאי , גם מציינים
WHO - מכלל מקרי  41שזה , מצא ששני מיליון בני אדם מתים בכל שנה מצריכת אלכוהול

וכאן , על פי צריכת מספר ליטרים אלכוהול לנפש לשנה, הם ערכו רשימת ארצות. המוות בעולם
,  12.3קרואטיה ,  13.2מולדובה ,  13.3כיה 'צ,  13.6הונגריה ,  15.6לוקסמבורג . חלק מהרשימה

,  11.1אוסטריה ,  11.4צרפת ,   11.5פורטוגל ,  11.5קפריסין ,  11.7ספרד ,  11.8בריטניה 
, אוסטרליה,  9.7ניו זילנד , 9.7הולנד ,  10.3רוסיה ,  10.4סלובקיה ,  10.6בלגיה ,  10.8שוויצריה 

 40,000אך , אומנם ישראל מדורגת נמוך ברשימה.  2.5ישראל ,  8.0איטליה ,  8.6ב "ארה,  9.0
 . ובני נוער רבים הולכים ומצטרפים למעגל השתיינים, ידועים כמכורים לאלכוהול

   

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע
ek.meydalle.info 



 קונדיטוריה דובדבן
http://duvdevan.meydalle.info 

 עוגות יום הולדת עם תמונה  

 מוצרים ללא  גלוטן 
 050-4231909/7: נייד 04-9531738 

 פתוח  כל ימות השבוע  

09:00-21:00בין השעות    

 חגי טכנאי מוסמך
, מזגנים, טכנאי מקררים
מייבשי , מכונות כביסה

תנורי אפייה , כביסה
 ודודי שמש

450-9391193 

?                יש לך רעיוןיזם 
 !צא לדרך

 בנופית פלוס פרסם

  קבל

 דומיין ייחודי, אתר אינטרנט ,

 ממשק ניהול

 0,555  פליירים 

 0,555  מעטפות מודפסות 

  תמיכה ויעוץ 

 פרסום ושווק באנטרנט 

 אופטימיזציה של אתרים 

 !!!במחיר מיוחד והכל

  -נופית פלוס  -“ מידע”
 הבית של היזמים 

    50-5000500:  ‘טל

 2010טמךדחשטסעחשזהמפלעפשףזששש2009לע מדש
 :לקראת פסח מכירת מלאי קודם 

 ‘יח 9 -העוקץ
 ‘יח 2 -שעת השיא

 ‘יח 9-אופסס 
 ‘יח 94 -יק‘פזלוג

 ‘יח 0 -מנקלה
 ‘יח 2 -הוט ספוט

 ‘יח 9-פנטגו 
 ‘יח 9-נמל תעופה 

  

 נופית, 940תבור  - 40-1414444
  

 משחקי חשיבה לא רק לילדים, וגינג למוח‘ג



 תחרויות שחיה במים פתוחים
 הדבר הבא בסצנת הסבולת המקומית

פעם זה . ספורטאי סבולת בעולם ובישראל מחפשים אתגרים חדשים ללא הרף
ופעם זו תחרות שחיה ארוכה , פעם אולטרא מרתון, טיול אופניים ארוך ומאתגר

בעולם נוהגים . התחרויות האלה הן לא המצאה חדשה. במים פתוחים
ספורטאים אמיצים לאתגר עצמם ולנסות לחצות כל תעלה אפשרית כולל כמה 

עד לפני מספר שנים הייתה בארץ רק את . קילומטרים ויותר 40-משחים של כ
עוד ועוד אירועי . שנתיים האחרונות המצב השתנה-אבל נדמה כי בשנה. צליחת הכנרת המיתולוגית

 . שחיה תחרותיים ועממיים נולדים וכמות המשתתפים בהם הולכת וגדלה ממשחה למשחה

שילוב מצויין של פעילות אירובית תוך הפעלת מרבית שרירי . שחיה היא ספורט עממי נהדר בעיני
אבל שחיה בברכה עלולה להיות מעט . הגוף וכל זאת עם רמת סיכון מאוד נמוכה לפציעות

, שחיית מים פתוחים בנהרות. הנוף לא משתנה וכלום לא קורה, עוד ברכה ועוד ברכה. משעממת
במידה מסוימת זה כמו להשוות רכיבת כביש לרכיבת . ואוקיינוסים היא סיפור שונה לגמרי, אגמים
אתה מקבל . ולגלים, לזרמים, למזג האוויר, בים אתה מתחבר לטבע. בברכה הכל קר ומנוכר. שטח

 .טיול עם בונוס של פעילות גופנית נהדרת והכל בעלות אפסית של משקפי שחיה ושייק פירות

במיוחד לא במים פתוחים ומלאים . לבני אדם" טבעית"שחיה היא לא ממש פעילות . זה נכון
. אכן יש משהו מפחיד בלשחות במים פתוחים. ומפלצות עלומות, קיפודי ים, מדוזות, כרישים

מדי קיץ אני נוהג . תחושת איבוד שליטה וחוסר וודאות שבני אדם לרוב מנסים להימנע ממנה
בכל פעם . במרבית המקרים אני מוקף חברים אבל קורה שאני שוחה לבד. לשחות בים מפעם לפעם

, פחד ששומר ומגן עלי. שאני נכנס למים לשחות מעבר לקו הגלים אני מתמלא תחושת יראה ופחד
הפחד מהים הוא זה שמונע מהרבה . אבל לא כזה שמונע ממני לשחות גם כשהים לא שטוח ושקט

לדעתי בתהליך מובנה ונכון אפשר להתגבר על הפחד . חבל. רוכבים ורצים להשתתף בטריאתלון
 .    מהים עד למצב של שחיה כמעט חופשית במים פתוחים

צליחת הכנרת היא . מתקיימים בישראל מדי שנה כמה אירועי שחיה במים פתוחים 2010נכון לשנת 
משתתפים המגיעים לקחת חלק באירוע  3000-עם יותר מ. עדיין האירוע הגדול והמרכזי מכולם

מעבר לצליחה יש אירוע אחד בחוף הצוק על גבול תל . העממי וכמה מאות בצליחה התחרותית
 . ואחד בנחל הקיבוצים סמוך לניר דוד, אחד בשדות ים, אביב הרצליה

האירוע . בימים האחרונים הוחלט על אירוע שחיה נוסף שיתקיים בסוף מאי הקרוב בחופי תל אביב
המקומית אשר פועלת בשנים האחרונות   TIמדריך ראשי ובעלים של חברת , הנו יוזמה של גדי כץ
במשך ". שלושה ימים בשלושה ימים"בקיץ שעבר הרים גדי פרוייקט בשם . גם בברכת הנופשית

תל  -מ בכל יום בים אחר"ק 10-שלושה ימים ברצף הוא שחה ביחד עם מספר חברים לשגעון כ
אין לי . מ"ק 5מ ו "ק 1.5יהיו " תל אביב טוטאל" המרחקים במשחה שיקרא . ואילת, כנרת, אביב

 . ה שאני מאמן נהיה שם'ספק שאני והחבר

. חציית הכנרת לאורכה. ואם לא די בכך השבוע קיבלתי מייל מגדי לגבי פרוייקט חדש לקיץ הקרוב
הקילומטרים  21ינסו מספר שחיינים מיומנים לחצות את , ביום הכי ארוך בשנה 21.6.10-בתאריך ה

וחשבתי שהגיע הזמן " בלי נדר: "השבתי למייל של גדי במילים. המפרידים בין שני צדי הכנרת
 . לחזור לשחות באופן סדיר

 נתראה בברכה ובים
 

 ליאור זך מאור
 פסיכולוג ספורט 
 ויועץ מנטאלי

www.bonk.co.il 

http://www.bonk.co.il


 
 פ ר ש ת   כ י   ת ש א 

 35.5.-5.25.5 זמני השבת 

i שבת שלוםi   

 !תודה
 , למפרסמים

למוסרי , לכותבים 
, למקפלים, הידיעות

למחלקים ולידידי נופית 
 פלוס

קריאה מהנה ומועילה 
  לקוראים

 ד ו ד י   ח ו ד ד ה 
 ן"י י ע ו ץ   ו ת י ו ו ך   נ ד ל 

 (ת ו ש ב   נ ו פ י ת )! ן   ש ל ך "י ו ע נ   ה נ ד ל 
5ר י מ ק ס   ב י ר ו ק    0 3 - 3 3 0 2 2 2 2  

 למכירה
  חדרים מרווח ומתוכנן  6בנופית דו משפחתי

 ₪  1,350,000גינה ומרפסת גדולה רק , מצויין
  מרפסת גדולה + מרווחים  4להשכרה דירת גג

 ₪  3500כניסה מיידית , לנוף

 קויופונווו ונו ו ו
 קמיניםכותנוריכםרובהכ

 יעוץכתכנוןכומכירה
 טיפוליםכותיקוניםככ,כהתקנהכ

 לכלכסוגיכהקמינים
 נפטכוגז,כקמיןכעץ

 110-2244355כ10-5140131
 הכןכביתךכלחורףכעםכקמיןכסנטר

  יופו ווווו ופופופו ו ווו
 חשמל ומיזוג אויר לרכב

 תיקון מערכות חימום

 טייפ לרכב/התקנת רדיו

 תיקוני דרך

 רמתכטבעוןככ-כפרכזבידםתכ

  110-1121004כ65133104כטלפון

ל ֵּ   מרכז ַהל 

 עעבש ךעמדפ-ךמף-טעואש עם
 ,שגדמעזדחש עמע השטףזדטה

 כ ך עפשעהענ עפ,שסעעכדח
 בהנהלתכסנדרהכםליםש 

 050-7832003:שזמעגדחשעהעףטה
www.ima-adama.co.il/home/sandra 

2ieliash@012.net.il 

ירון טכנאי 
 שירות מוסמך

תיקון מוצרי חשמל 
 ביתיים

 מזגנים  מקררים 
מכונות כביסה  
מייבשי כביסה  

 מדיחי כלים
 תנורי אפיה 

אמינות אחריות 
 !ומקצוענות

503-155332.  

 להשכרה
חדרי  0דירה 
 סלון+שינה

 מרפסת גדולה
 כניסה נפרדת

 רח שקט
 נןף

 לטווח ארוך
 לרציניים

4900300000  
il.co.roneng@ronen 

 2+ זוג 
מחפשים 
/ לשכור בית 

  יחידה בנופית
החל , רצוי מרוהט

כשנשוב , 2010מיוני 
,  ב"משהות בארה

 :ל“ליצירת קשר בדוא
einatvax 

com.yahoo@ 

mailto:מיילronen@roneng.co.il
mailto:einatvax@yahoo.com
mailto:einatvax@yahoo.com


יופונופופווווו

 פופו וןווו ונו

 מ נ ו פ י ת   ו ט ב ע ו ן 
נסיעות לכל 
 חלקי הארנ

נסיעות מיוחדות 
ג"לנתב  

 שירות אישי
052-5320005 

  ו וקו ו ופונו

, מעבדת שרות
 תיקון ומכירה

, וידאו, טלויזיות
 מיקרוגל, סטריאו

התקנת ותיקון 
 מסכי פלזמה

 LCD -ו   
 תיקון מחשבים

 טבעון. ק 2ככר בן גוריון 

  5902359: טל
  490-0009302: נייד

 !מ ב י ע י ם ! 
 !!מ י ו ח ד י ם !! 

 ופופווווו'בותונו ו

 הו ו ופוןווו
 קנה ימיגים 

 קבל רחייה חינם
, מכירת צמיגים
 תיקון תקרים
איזון גלגלים 

 אלקטרוני
 

 כיכר כפר זבידאת 
492-9355244 
40-5903594 

 Homefixששילדקרםוט
 לוקחים אחריות על הבית שלכם

 ביצוע עבודות אינסטלציה 

 ופתיחת סתימות

 איתור נזילות 

 בעזרת מצלמה טרמית

 פתרונות איטום מתקדמים

 ביצוע עבודות חשמל

 תיקוני תריסים

 תיקון והתקנת דודים

 שיפוצים כלליים

5נ ת ן    0 3 - 3 2 4 5 4 2 3   

  נופית 92תבור 

 מסגרית אריק
 סורגים  שערים  מעקות  
 שערים חשמליים וסככות רכב 
   ריהוט מתכת  פרגולות 

  הגדר הלבנה 

 500-04.0350נייד , .2432052 טל

אריק מספק שירות פרטי וייבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

נ ן נ ו ו א     א   

ט עעיש,שלע דעפ,שלע עפ
  עזשףזשסדףדחשעזבטדחש

לע עפשדעחש,שטדעב דח
 העז פשעלע 

ל ששמשלוחיםכחינם 
 ה דפש ךעמדפשוזשדעח

 להזמנותכומשלוחים
0523822430םסנתכ  

בערבכ 049535779  
048320626  

 ק ו נ ד י ט ו ר י ה 

 פודו ווווובופו ו ופונו

 
 יהודה מדינהאחראי ביטחון בנופית 

490-5900423 
 500-04253.3סיירת נופית  

 490-5900400השוטר הקהילתי  
 490-5900409דני ינטנר  –ש "רב


